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A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran seorang anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, 

tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat dengan mudah memperoleh 

keturunan. Dengan semakin berkembang dan majunya ilmu dan teknologi 

kedokteran, kini sebagian besar dari penyebab ketidaksuburan (infertilitas) telah 

dapat diatasi dengan pemberian obat atau operasi. Fertilisasi in vitro (pembuahan 

dalam tabung) atau sering disebut sebagai bayi tabung merupakan salah satu 

teknologi reproduksi. Bayi tabung merupakan teknik untuk penanganan 

infertilitas (Saktiyono, 2007: 138-139). 

Penelitian tentang bayi tabung sudah dimulai sejak tahun 1966, percobaan 

pertama terhadap pasangan tidak subur baru dimulai pada tahun 1976. Pasangan 

suami istri Lesley dan Brown berhasil melahirkan Louise Joy Brown bayi tabung 

pertama yang lahir di Inggris tahun 1978. Proses pembuahan yang dilakukan di 

luar tubuh ini, kini menjadi pilihan ketika cara lain tidak berhasil (Ivan R. Sini, 

2013: 15). 

Pada tanggal 2 Mei 1988 merupakan awal keberhasilan penerapan 

teknologi bayi tabung di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir bayi 

tabung yang pertama bernama Nugroho Karyanto dari pasangan suami istri Tn. 
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Markus dan Ny. Chai Lian. Anak tersebut merupakan hasil karya dari Rumah 

Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta (Khoir Pamungkas, 2002: 23).  

Berdasarkan data Klinik Morula IVF Indonesia, pada tahun 2005 – 2006, 

hanya ada sekitar 50 (lima puluh) pasien dengan jumlah pengambilan sel telur 

sekitar satu sampai dua kali setiap tahun. Sekarang, pengambilan sel telur bisa 

tujuh kali dalam sehari. Data tahun 2010 menunjukkan 1.700 (seribu tujuh ratus) 

siklus program bayi tabung di Indonesia, sementara di Malaysia sudah mencapai 

3.000 (tiga ribu) siklus, Singapura 2.500 (dua ribu lima ratus) siklus, Thailand 

4.000 (empat ribu) siklus dan Vietnam mencapai 6.000 (enam ribu) siklus 

(http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=36717). 

Komite   internasional   untuk   pengawasan   dan   monitoring   teknologi   

reproduksi   (Icmart)   mempresentasikan   data   terkini   mengenai   jumlah   

bayi   yang   lahir  dari  hasil  program  bayi  tabung  dalam  pertemuan  

European  Society  of  Human  Reproduction  and  Embryology  di  Turki.  

Menurut  data  Icmart,  setiap  tahunnya  terdapat  1.500.000  (satu  juta  lima  

ratus  ribu)  siklus  In  Vitro  Fertilization  (IVF)  dan  teknik  sperma,  yang  

menghasilkan  350.000  (tiga ratus lima puluh ribu) bayi 

(http://health.kompas.com/read/2012/07/03/18270212/Program.Bayi.Tabung.Sud

ah.Hasilkan.5.Juta.bayi). 

Program bayi tabung sejauh ini dapat memberikan jawaban bagi pasangan 

yang berkeinginan untuk mendapat anak yang sehat dimulai dari sebelum 

program, pada saat program dijalankan, selama masa kehamilan, proses 
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melahirkan hingga tercapainya tujuan untuk membina keluarga yang sehat dan 

bahagia (Ivan R. Sini, 2013: 4). Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung 

dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu 

dari pelaksanaan inseminasi buatan atau bayi tabung yang menjadi bahan 

perdebatan di bidang etika, moral dan hukum, menurut Munawar Ahmad Anees 

dalam Khoir Pamungkas (2002: 7-9) di antaranya meliputi kondisi: 

1. Apabila salah seorang pasangan atau keduanya terdapat kelainan pada alat 

reproduksinya kemudian melakukan inseminasi buatan maka perlu mencari 

sperma atau sel ovum donor, sementara pembuahan dapat dilakukan di dalam 

ataupun di luar kandungan. Dalam kasus seperti ini mengakibatkan anak yang 

lahir tidak merupakan keturunan genetik dari suami istri tersebut. Teknologi 

ini dapat juga digunakan untuk membantu seorang istri yang telah lewat 

menopause untuk mendapatkan anak. Pembuahannya dapat juga dilakukan di 

luar ataupun di dalam kandungan. Pertanyaan yang timbul adalah sahkah 

pembuahan tersebut ataukah hal itu merupakan suatu perbuatan zina? 

Haruskah anak yang lahir kelak perlu diadopsi agar mendapatkan hak waris. 

2. Kedua pasangan suami istri yang subur dan ingin mendapatkan anak, tetapi 

istri tidak dapat atau tidak ingin mengandung karena alasan tertentu. Sel telur 

istri yang telah dibuahi oleh sperma suami dalam cawan petri kemudian 

ditanam dalam kandungan wanita lain. Penitipan ini biasanya disertai dengan 

perjanjian bahwa kelak bayi yang lahir akan diserahkan kepada suami istri 

dan dengan imbalan biaya tertentu. Bayi tabung yang lahir bukanlah 
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keturunan genetik wanita yang mengandung, melainkan keturunan genetik 

suami istri. 

Perdebatan di seputar sewa menyewa rahim atau ibu pengganti menjadi 

perdebatan panjang di kalangan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. 

Hal ini antara lain disebabkan karena menurut hukumnya mengenai bayi tabung, 

tidak ada pembahasannya dalam nash maupun kitab-kitab klasik. Dalam 

masyarakat Islam sehubungan dengan permasalahan ini, ada dua kelompok yang 

memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mendukung atau 

membolehkan serta kelompok yang menolak atau mengharamkan. Diantara 

pendapat-pendapat tersebut antara lain: 

a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan yaitu dari Ibrahim Hossen, 

mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa 

inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari 

pasangan suami istri, proses kehamilan tidak dalam rahim wanita atau sel 

telur dari donor atau benihnya dari pasangan suami istri tetapi embrio itu 

diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi 

buatan dan bayi tabung demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum 

Islam. 

b. Ali  Akbar  dalam  bukunya  Etika  Kedokteran  dalam  Islam,  hal. 145  

menyatakan  bahwa:  “Menitipkan  bayi  tabung  pada  wanita  yang  bukan  

ibunya  boleh,  karena  si  ibu  tidak  dapat  hamil, sebab rahimnya 

mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain 
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dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan, maka boleh pulalah 

memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya” (http://kikin-

mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-penggantisewa.html). 

Pada dasarnya teknologi bayi tabung yang dilakukan dengan meminjam 

rahim orang lain dapat diterima di dunia medis, namun jika praktik tersebut 

dilakukan di Indonesia dapat menimbulkan banyak masalah. Selain permasalahan 

etika dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan meminjam rahim orang 

lain  dapat juga menyebabkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul 

dari aspek hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap 

perbuatan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari 

perbuatan penitipan janin tersebut. 

Mengenai kedudukan anak, tentunya tidak terlepas dari hubungan 

kerahiman. Artinya apakah anak tersebut terlahir melalui rahim seorang istri 

dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya atau dengan cara 

meminjam bahkan menyewa rahim orang lain dalam proses reproduksinya. 

Menurut Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo dalam Anas Ibnu Safaruddin 

(2012: 6) Status anak yang dilahirkan melalui rahim orang lain tanpa adanya 

ikatan perkawinan persoalannya lebih rumit, sebab kepada siapa anak ini harus 

dinasabkan dan bagaimana mengenai hak kewarisannya. 

Kasus penyewaan rahim di Indonesia beberapa tahun yang lalu sempat 

diramaikan oleh Zarima, seorang mantan artis dan atlet bulutangkis. Perempuan 

yang pernah dijuluki “Ratu Ekstasi” karena tertangkap dalam kasus pengedaran 
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ekstasi dalam jumlah sangat besar itu, disebutkan menyewakan rahimnya demi 

proses bayi tabung atas pesanan pasangan suami istri, Edi dan Nita, pengusaha 

kaya raya asal Surabaya. Atas “Usaha” penyewaan rahim itu, Zarima disebutkan 

memperoleh imbalan uang tunai sebesar lima puluh juta rupiah ditambah sebuah 

mobil Honda Stream berwarna biru. Sang bayi hasil bayi tabung itu sendiri telah 

lahir di Rumah Sakit Siloam Surabaya pada Oktober 2008 silam. Bayi berjenis 

kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Yusuf. Kasus ini mencuat ke publik 

setelah diungkapkan Ferry Juan, mantan  suami  Zarima, menyusul kisruh 

perebutan anak hasil pernikahan sirri mereka yang bernama Nikita. Kasus bayi 

tabung Zarima merupakan sebuah tindakan yang mengobrak-abrik institusi 

pernikahan dan hubungan kekeluargaan yang sah antara anak, ayah, ibu, suami 

istri dan lain-lain. Namun ketika kelahiran anak tidak diketahui dengan jelas 

orang tuanya, karena tidak ada lembaga pernikahan yang menaunginya, maka hal 

itu akan menyulitkan untuk menentukan status hukum anak. Padahal Islam 

sebagai agama yang dianut Zarima sangat memperhatikan hubungan keluarga 

yang jelas (nasab). Hal ini karena hubungan keluarga menentukan pula hak waris 

(http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-

tabung/). 

Praktik  sewa  rahim  sudah  banyak  dilakukan  secara  diam-diam  dan  

tertutup  di  kalangan  keluarga.  Aktivis  perempuan  Agnes  Widanti  dalam  

seminar  “Surrogate  Mother  (Ibu  Pengganti)  Dipandang  dari  Sudut  Nalar,  

Moral  dan  Legal”  di  ruang  Teater Thomas  Aquinas,  Universitas  Katolik  
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(Unika)  Soegiyapranata  Semarang,  Jalan  Pawiyatan  Luhur,  Sabtu  5  Juni  

2010  mengatakan  “Ada  tapi  diam-diam”  Agnes  yang  juga  pengajar  Unika  

dan  koordinator  Jaringan  Peduli  Perempuan  dan  Anak  (JPPA)  Jawa  Tengah  

itu  mengacu  pada  thesis  mahasiswinya  yang  berjudul  “Penerapan Hak  

Reproduksi  Perempuan  dalam  Sewa-menyewa  Rahim”.  Thesis  itu  

mengambil lokasi di Papua dan menjelaskan adanya sewa-menyewa rahim. 

“Hanya, sewa-menyewa itu tidak pernah dipermasalahkan karena dilakukan 

dilingkup keluarga. Jadi ada keponakan  yang  menyewa  rahim  tantenya agar 

bisa mendapatkan anak,” imbuh perempuan bergelar profesor ini 

(http://health.detik.com/read/2010/06/05/165016/1370505/764/sewa-rahim-di-

indonesia-dilakukan-diam-diam). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENITIPAN JANIN PADA IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) 

SERTA AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKANNYA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan penitipan janin menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia? 
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2. Bagaimana akibat hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti menurut 

hukum yang berlaku di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketentuan penitipan janin menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di 

bidang Hukum Kesehatan. 

b. Sebagai bahan kajian di bidang Hukum Kesehatan dan memberikan 

manfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan 

hukum praktik bayi tabung yang dilakukan dengan meminjam rahim 

orang lain. 

b. Memberi masukan bagi pemerintah maupun lembaga yang terkait untuk 

mengambil keputusan atau penentuan kebijakan sehingga dapat 

mengeluarkan peraturan dan keputusan yang tepat terkait dengan 
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perkembangan teknologi, khususnya bayi tabung yang dilakukan dengan 

meminjam rahim orang lain. 

c. Memberi masukan yang berharga sebagai pertimbangan dalam 

menghadapi dilema etis dan yuridis pada teknologi bayi tabung sehingga 

dapat memberikan visi yang komprehensif untuk mencapai keseimbangan 

dalam mengakomodasikan beberapa kepentingan yang kontroversial.  
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